
 

Leidse Geologische Vereniging 
ab-actiaat: Krooneendstraat 18 
2492 NG  Den Haag - Nederland 
Tel: 070 - 4445470 
e-mail: fritsbonvie@gmail.com 
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Onderwerp: LGV dies en lustrumexcursie 2018 
 
           Den Haag, 30 november 2017  
 
Geachte Ereleden, penningdragers en leden van de Geologische Vereniging, 

 

Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de diës die zal plaatsvinden op zaterdag 17 

februari in het Golden Tulip hotel aan de Schipholweg 3 te Leiden (schuin tegenover het 

station). Als u met de auto komt, kunt u voor € 7,50 bij het Golden Tulip hotel parkeren. 

We kozen voor een datum die niet samenvalt met de diës van de universiteit. 

 

Thema: Methoden van geologische tijdmeting 

Programma 

10.00      Ontvangst met koffie en inschrijving 

10.40      Opening door praeses Nout den Boer 

 

10.45      Lezing door Klaudia Kuiper (universitair hoofddocent VU Amsterdam)   

40Ar/39Ar geochronologie: de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar 

 

11.30 Lezing door Wout Krijgsman (hoogleraar paleomagnetisme Universiteit Utrecht)               

Datering met aantrekkingskracht: magnetostratigrafie 

 

12.15 Lezing door Hans van der Plicht (bijzonder hoogleraar isotopenonderzoek RU 

Groningen, bijzonder hoogleraar isotopen archeologie Universiteit Leiden)  

Dateringen met C-14 

 

Lunch in het Golden Tulip hotel 

 

14.15      Lezing door Esther Jansma (bijzonder hoogleraar dendrochronologie, specialist 

paleo-ecologie en dichter) 

Jaarringpatronen als sleutel naar het menselijke en natuurlijke verleden 

 

15.00     Inleiding voorjaarsexcursie door Jan de Coo 

15.15   Theepauze 

16.00  LGV Algemene ledenvergadering (agenda volgt later) 

 

17.15      Borrel in het Golden Tulip hotel 

18.30   Diner in het Golden Tulip hotel 

 

Alle leden die de diës bijwonen ontvangen een klein praktisch aandenken aan ons lustrum. 

De kosten van de lezingendag, inclusief lunch en borrel, bedragen € 25  p.p. en van het diner zijn € 

35 p.p. Gelieve u op te geven met het online formulier. Geef aub aan of u alleen komt voor 

lezingen, lunch en borrel of dagprogramma en diner, en met hoeveel personen. 

Uw betaling graag voor eind januari op rekening NL68 ABNA 0566420457 o.v.v. diës 2018.  

 



 
 
De lustrumexcursie 8-12mei 2018 
 
We zijn Jan de Coo dankbaar voor het organiseren van een 5-daagse excursie naar Tsjechië. 

Het dagprogramma vindt u in bijgevoegde pdf file (nvt). 

De kosten voor een 2-persoonskamer zijn € 425 en voor een 1-persoonskamer € 605. In Tsjechië 
is het verschil tussen één en twee persoonskamers alleen de prijs van een ontbijt. Dit is exclusief 
de vluchten. Het is aan de deelnemers om hun eigen vluchten naar en van Praag te boeken. 
Opgave graag weer met het online formulier. 

Diegenen die een professioneel gebonden en gedrukte versie van de excursiegids willen hebben, 

kan die bij Jan de Coo bestellen voor het bescheiden bedrag van ongeveer € 6.  

E-mail adres Jan: jandecoo@me.com. 

De digitale versie is voor iedereen beschikbaar. Als je de gids zelf wilt uitprinten of op je tablet wilt 

raadplegen kun je dit bedrag besparen. 

Het bestuur ziet u graag in grote getale op de diës en wenst u prettige feestdagen. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Frits Bonvie, h.t. ab-actis LGV 
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